Referat; Bestyrelsesmøde i OIK.
Onsdag d. 12. August 2016 kl. 19.00-22.00
Tilstede: Vandy, Rikke, Kim, Torben, Linette, Mads og Kasper.
Sted: OIKs klubrum
Referent: Kasper
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden – OK
Valg af referent – Kasper
Godkendelse af referat fra sidst – OK
Opfølgning af punkterne i referat – OK
Bulldogs:
Vandy er OIKs repræsentant i Bulldogs’ bestyrelse. Vandy mødes med Bulldogs’ nye formand for at
drøfte fælles interesser. Torben indkalder til et møde med Bulldogs og OIKs sportsudvalg med
henblik på fælles sportslig strategi.
Økonomi:
Der er i skrivende stund fokus på at udarbejde et likviditetsbudget, som gerne skal skabe det
nødvendige overblik.
Der har været stort fokus på kontingentinddrivelse og på ungdomssiden, har alle betalt. På
seniorniveau arbejdes der stadig med overblik og betalinger. Visse mangler stadig at betale.
Manglende betaling vil i fremtiden ikke give adgang til træning og kamp.
Børneattester:
Rikke har søgt børneattester på trænere, holdledere og materialemænd. Nogle skal søges igen, da
ikke alle har accepteret samtykke til indhentelse i E-Boks. Dette forventes afsluttet ultimo oktober.
Klubrum:
Laila gør et godt stykke arbejde, og der udvides med madkonceptet. Flere og flere anvender dette
tilbud og bestyrelsen bakker op om det nuværende prisleje og den forventede menu.
Samtidigt er der ønske om flere hænder til hjælp i klubrummet, lige som der også ønskes flere
hænder generelt i klubben til afvikling af cups, kampe og generelle dagligdagsting.
Tag kontakt på rg@oik.dk, hvis du kan afsætte timer til at hjælpe – både i større og mindre omfang.
IT-udvalg:
Thomas Hertz Andersen og IT-gruppen er i gang med at udvikle flere tiltag omkring det nye ITsystem. Herunder afholdes der møder med Jesper Garbøl og andre interessenter.
Udvalg:
Grundlæggende er der godt gang i de fleste udvalg. Officials- og dommerudvalget er i gang med at
udvikle forskellige retningslinjer i forhold til bemanding under kampene.
Der afholdes dommerkursus for U15-U17-gruppen hhv. 8.11 og 26.10. AH og KM står for dette.
Der arbejdes på at udvikle et festudvalg, hvor der pt. Planlægges forskellige tilbud til klubbens
frivillige, medlemmer og forældre. Nærmere info følger i den kommende tid. Følg www.oik.dk eller
facebooksiden ’OIK’.
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EVT.
Mads Lund præsenterede et interessant oplæg i forhold til en fremtidig samarbejdspartner, der
kunne være interesseret i at styrke klubsammenholdet og fællesskabsfølelsen, der arbejdes videre
på et konkret setup for klubben – mere følger via de sociale medier samt hjemmesiden.

